
PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V DOMOVĚ  

– HLAVNÍ BUDOVA A NOVOSTAVBA  

     * O dalších aktivitách Domova budete včas informováni, změny jsou vyhrazeny. 

 
DEN 

 

 
DOPOLEDNE (9.30 – 11.30 HOD) 

 

 
ODPOLEDNE (14.00 – 15.00 HOD) 

PONDĚLÍ 

Bohoslužba v kapli Hlavní budovy 
 

PAMĚŤOVÁ CVIČENÍ (zábavné kvízy, pantomima, …), 
SKUPINOVÉ CVIČENÍ 

Individuální činnosti s klienty dle domluvy, 
chůze s pracovníkem přímé péče 

 
Růženec a požehnání 

ÚTERÝ 

Bohoslužba v kapli Hlavní budovy 
 

Individuální činnosti s klienty dle domluvy                              
se sociálním asistentem 

Individuální činnosti s klienty dle domluvy, 
chůze s pracovníkem přímé péče 

 
Růženec a požehnání 

STŘEDA 

Bohoslužba v kapli Hlavní budovy 
 

RUČNÍ PRÁCE (rukodělné tvoření) 
 

HRNEČKU VAŘ -1x měsíčně (vaření/ pečení dobrot) 

Individuální činnosti s klienty dle domluvy, 
chůze s pracovníkem přímé péče 

 
Růženec a požehnání 

ČTVRTEK 

Bohoslužba v kapli Hlavní budovy 
 

LISTUJEME TISKEM (bilancování aktuál. informací z médií) 
 

SKUPINOVÉ CVIČENÍ 
 

Individuální činnosti s klienty dle domluvy, 
chůze s pracovníkem přímé péče 

 
Růženec a požehnání 

PÁTEK 

Bohoslužba v kapli Hlavní budovy 
 

Individuální činnosti s klienty dle domluvy                              
se sociálním asistentem 

Individuální činnosti s klienty dle domluvy, 
chůze s pracovníkem přímé péče 

 
Růženec a požehnání 

SOBOTA 
NEDĚLE 

Bohoslužba v kapli Hlavní budovy 
 

Během celého dne se aktivity pro klienty provádějí dle jejich přání a dle provozních pracovníků Domova 



 

 Kdy:  Kde: 

SKUPINOVÉ AKTIVITY PO - PÁ: 10.00 – 11.30  
 

Akce se konají v pánské jídelně, v létě (za pěkného počasí) u altánku 
nebo „pod ořechem“ 

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITY PO - PÁ: 14.00 – 15.00   Na místě, které si klient zvolí např. na pokoji, venku, v kolonádě… 
Téma dle klienta, co ho potěší např. četba, poslech hudby, chůze, 
povídání, procházky, aj. 

BOHOSLUŽBA PO - PÁ: 9.30 – 10.00  
SO - NE: 10.00 – 10.45 

V kapli sv. Rafaela v 1.poschodí Hlavní budovy 

RŮŽENEC A POŽEHNÁNÍ PO - NE: 16.00 – 16.45  V kapli sv. Rafaela v 1.poschodí Hlavní budovy 
 

KNIHOVNA MOŽNOST ZAPŮJČENÍ KNIH – V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE OBRACEJTE NA SOCIÁLNÍ ASISTENTY       
nebo na paní Helenu Milkovou. 


